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LÖDÖSE. Det är inte 
bara vi människor som 
behöver ordna till frisy-
ren emellanåt.

Detsamma gäller för 
våra fyrbenta vänner.

I Lödöse finns 
Dog´n´Horse där 
hundar kan få pälsen 
trimmad och klorna 
klippta.

Eva Lejdbrandt har precis 
som sin man Charlie ett för-
flutet som yrkesofficer. Båda 
hade tjänstehundar i för-
svarsmakten och levde med 
schäfrar under ett antal år. 
Nu driver de Dog´n´Horse 
tillsammans från hemmet i 
Lödöse, dit familjen flyttade 
för några år sedan.

– På senare år har jag jobbat 
med administration, men nu 
kände jag att det var läge att 
göra något annat. Intresset för 
hundar har funnits där under 
jättemånga år, fast mer som en 
hobby. Eftersom jag hade ut-
rustningen hemma och dess-
utom besitter kunskapen efter 
utbildningar i både England 
och Irland, kändes det natur-
ligt att ta steget och öppna 
eget, förklarar Eva Lejdbrandt 
som har haft igång verksam-
heten sedan årsskiftet.

Det finns omkring 800 000 
hundar i Sverige och sett ur 
det perspektivet är antalet fö-
retag som erbjuder trimning 
och allmän hundvård rela-
tivt få.

– Den här typen av verk-
samhet är en bristvara, kon-

staterar Eva.
Beroende på vilken ras det 

är sker trimning på två olika 
sätt, antingen i form av klipp-
ning eller genom att rycka ut 
döda hårstrån från hunden. 
Det beror på pälskvalitén.

– Ska man klippa hunden 
är det bra om den är badad 
och borstad precis innan. Det 
råder motsatt förhållande om 
jycken ska få sina hårstrån 
ryckta, säger Eva.

Släthåriga raser behö-
ver inte trimmas. Däremot 
rekommenderar Eva Lejd-
brandt att ägare till strävhåri-
ga raser och klippraser håller 
efter sin hund ungefär varan-
nan månad.

– Ambitionsnivån varie-
rar naturligtvis från ägare till 
ägare. Nu pratar vi inte om 
hundar som ska tävla på ut-
ställningar, de behöver trim-
mas betydligt oftare än så, 

säger Eva och fortsätter:
– Jag är också behjälp-

lig med att klippa klorna på 
hunden och skrapa tandsten.

– Kärlek innefattar också 
skötsel av hunden. Du gör 
hunden en tjänst genom att 
hålla efter pälsen, klorna och 
så vidare.

Brukar hundarna vara 
rädda när de kommer till 
dig?

– Nej, och det handlar helt 
och hållet om min egen at-
tityd, att jag är lugn och be-
stämd. Jag måste skapa en 
lugn, stabil och trygg miljö för 
hunden och i vissa fall sker det 
bäst utan husse eller matte i 
rummet.

Eva och Charlie Lejbrandt 
bedriver också uppfödning av 
Kerry Blue Terrier under pre-
fixet Edrus.

JONAS ANDERSSON

Få hunden trimmad i Lödöse

Eva Lejbrandt driver Dog´n´Horse i Lödöse som bland annat 
trimmar hundar. Här är det Lizzie som får pälsen klippt.

Enheten i Lilla Edet tillhörde 
den utdöende skaran av bu-
tiker som saknade självbetjä-
ning. Den 2 april togs emel-
lertid de nya lokalerna i drift 
och samtidigt infördes servi-
cen med självbetjäning.

– Personalen tycker det är 
kanon och kunderna likaså. 
Denna förändring var efter-
längtad och vi har kommit till 
ljusa och fräscha lokaler, för-
klarar Andreas Stål.

– Den största fördelen är 
att vi har betydligt mer tid 

över till att vara på golvet och 
hjälpa kunderna.

Sortimentet är fortfaran-

de detsamma, förutom några 
ytterligare artiklar. Likaså är 
personalstyrkan densamma, 
det vill säga fem personer.

– Våren innebär flera stor-
helger och då känns det bra 
att vi har hunnit installera 
oss i de nya lokalerna, avslu-
tar Andreas Stål.

Systembolaget i nya lokaler
Andreas Stål, nöjd butikschef på Systembolaget i Lilla Edet.
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LILLA EDET. Lilla Edet 
klättrar uppåt på Svenskt 
Näringslivs ranking över 
företagsklimatet i landets 
kommuner. Efter fjolår-
ets lilla dipp då Lilla Edets 
kommun åkte ner tre pla-
ceringar har man vänt 

uppåt igen, från plats 232 
till 216. Med pågående in-
frastruktursutbyggnad och 
centrumbyggnation finns 
det ingen anledning och 
tro att resultatet ska kunna 
bli sämre nästa år.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet klättrar på rankingen

LILLA EDET. Numera är det självbetjäning som 
gäller även på Systembolaget i Lilla Edet.

En knapp månad har gått sedan invigningen av 
de nya lokalerna på Göteborgsvägen, mittemot 
den lokala Ica-butiken.

– Ett jättelyft, konstaterar butikschefen 
Andreas Stål.
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